
Já pensou nos prejuízos que lhe trouxeram a Reforma Trabalhista e a lei das 
terceirizações? 
Você terá que ficar à disposição da empresa e receber só quando chamado para 
trabalhar, negociar direitos com os patrões sem o amparo da lei e lidar com condições 
piores de trabalho e o difícil acesso à Justiça do Trabalho. 

Acredita que as privatizações são para reduzir gastos do governo e investir nos 
serviços sociais?
Que nada! As empresas serão vendidas a preços de banana, seus produtos e serviços 
ficarão mais caros e o dinheiro arrecadado será para o pagamento da dívida pública, 
que nunca acaba e só visa enriquecer os donos dos bancos. Gastos em saúde, educação 
e moradia estão “congelados” por 20 anos pela Emenda do Teto de Gastos. 

Confia que o governo quer é proteger os trabalhadores acabando com o Ministério 
do Trabalho, Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho?
Balela! O objetivo é acabar com a proteção da Justiça ao trabalhador e à trabalhadora 
para reduzir custos e aumentar os lucros das empresas.

Sabe o que lhe reserva a PEC 300?
Se aprovada no Congresso, vai acabar com as férias e o 13º salário.

Crê que a Reforma da Previdência vai reduzir sua aposentadoria para garantir 
as aposentadorias futuras?
Engana-se. As reformas na previdência são sempre para dificultar a sua aposentadoria, 
obrigando-o a migrar para a previdência privada, favorecendo mais uma vez os donos 
dos bancos. 

Acha mesmo que o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho foram 
simples tragédia?
Não. Foram crimes ambientais e trabalhistas, pois decorreram da desobediência, por 
parte da Samarco e da Vale, às leis ambientais e trabalhistas e às normas de segurança 
do trabalho. 
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CARTA ABERTA À POPULAÇÃO
Convite à reflexão: seus direitos estão sendo cruelmente desrespeitados.  

Sua vida e o futuro de seus filhos e netos estão sendo ameaçados.

Precisamos nos unir e reagir!
Essa  luta é de todos nós!
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MOVIMENTO EM DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS,
TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS


